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— pan V lioři kal a Linwood

íiu íkal tu v ininnlyMi dn t h xa

obclMxIními záU Žílotmí ja by-

tem 11 ( Klry své pí Schnllov
na Itancrolt til 5 nim odjel na

několik dnů na podívanou do Lín-w- c

od p A J I tančík ze závodu

n ale ho
— Tento týden navštívil město

nale pan Kaal ml z Rogers a

navštívil též naší pínarnu aby sobě

stroje a vše ostatní s tiskárnou

spojené prohlédnul
— Pan James A Shalek jed-

natel českého chicagského pivo-

varu Atlas Hrewing Co zavítal

do Omahy v pondělí Je

na západě v zájmu obchodu a me-

zi jiným vyjednává se správou vý-

stavní o zřízení budovy v kteréž

by české pivo jejich prodáváno

bylo
— Všechny milovníky Korbe

lová vína zajisté nemálo potěší

zpráva že v dnech nejbližších

opětně nová zásylka výtečného
tohoto moku v městě našem oče-

kávána jest Meškal zde totiž v

dnech minulých cestující jednatel
firmv té přítel náš Shery a ten

již dovedl se postarati o to aby

zásoby vína onoho naším pánům
obchodníkům hned tak nedošly

Bylo nám milo několik příjem-

ných chvil s ním stráviti
— Pánové J V Šesták nově

zvolený okresní clerk v Salině Co

a p J J Langer cestující pro
firmu Herman Bros v Lincoln

byli v Omaze v pátek a zavítali

též do naší písárny Kterak tak

dobrý a pevný demokrat jako p

Šesták může cestovati s tak hor-

livým republikánem jako p Lan-

ger — který býval demokratem

ale za správy pres Clevelanda na-

hlédl chybu svou vešel do sebe a

nyní s celou horlivostí proselyta

jest republikánem — aniž by si

vjeli do vlasů to nepochopujem

Do okolí Hebesta Tcxus
Tímto upozorňujeme všechny

ctěné odběratele a krajany že p

Josef J Šebesta jest naším jedna-

telem a kollektorem a jest opráv-
něn zastávali nás ve všech záleži-

tostech Vyd Pok Záj
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lk vtUvylanc ruký Mnravěv

vtlkokříŽprn řádu nsmantkého a

to 2a slul by jrho prokázané v

zájmu "upevnÉní přát Utví lnti
oběma zeměmi — Rukem a Tu
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Vlád IPanliké nepodařilo e

jak v pátek z Londýna oznamová

no uzavřití zvláštní půjčku v ob-

nosu f M 000000 kterouž za plí
činou stavby nových lodí váhč-nýc- h

učinili chtěla a následkem

toho vzdáti se mula úmyslu své-

ho na stavbu celé řady lodí váleč-

ných a obmeziti se musí pouze na

stavbu dvou obrněných křižáků

o nosnosti 3000 tun

Šfanřlska navštíveno bylo minu-

lého týdne velkými povodněmi

jimiž hlavně v provinciích Sarago-- a

Valencia a Malaga nesmírné

škody spňsobeny Spojení želez-

niční i telegrafické bylo úplně tam

přerušeno a značný počet životů

lidských při tom utracen

Z Madridu oznamuje se že vlá-

da hodlá pro Kubu zavěsti samo-

správu tím spůsobem žc by řízení

záležitostí místních svěřeno bylo

sněmu ze dvou komor sestávající-
ho Komora nižší sestávala by

ze 60 členů lidem volených kdež-

to do komory nižší volena byla

by pouze polovina členů a druhá

polovina jmenována byla by vlá-

dou

Z Chili oznamuje se že mezi

jihoamerickými republikami Chili

Peru a Argentinou uzavřen troj-spole- k

kterýž za účel má vyma-

zání republiky Bolivie z mapy
světové a rozdělení území onoho

mezi členy nového tohoto troj-

spolku

Z Londýna došla v pondělí zprá-

va že mezi Rakouskem Francií

a Německem zahájeno bylo vyjed-

návání vzhledem k odstranění do-

posud vyplácených prémií na cukr

ze zemí oněch vyvážený

Z Brazílie se oznamuje že vra-

žedný útok v pátek min týdne na

presidenta republiky Moraese u

činěný byl výsledkem rozvětve-

ného spiknutí Proklamace pre-

sidentova kterouž v obvodu pro-

vincie Níctheroy stav obležení za-

váděn byl kongresem byla schvá-

lena

Z Číny došla koncem min týdne
do New Yorku telegrafická zpráva
že Čínský císař rozhodl se pro za-

vedení zlaté měny místo stříbrné
ve své říši Zároveň rozkázal že

žádné zlato nesmí být z říše vyvá-

ženo Zavedení zlaté měny v říši

nebeské překvapilo celý finanční

svět a to tím spíše že až do ne-

dávná Čína výhradně stříbrné mě-

ně přednost dávala
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né sympathie vatikánu o allianci
rusko-turecko- u a na často proje
vovaný odpor proti trojspolku

Při tom též prý jménem císaře

Viléma prohlásil že bude-l-i Vah

kán i na dále politiku podobnou
sledovati Německo proti církvi

katolické politiku odvetnou za

hájí
Z Neapole dochází zprávy dle

kterýchž soptění Vesuvu kteréž

v pondělí min týdne započalo
stále prudším se stává Sopka

poskytuje prý zvláště u večer a

v noci čarokrásné divadlo

Sultánem propuštěn byl v nemi- -

losti ze služby diplomatické dosa

vadní velevyslanec v Herlíne Uat

Bev a to proto an bez jeho svole

ní stanoviště své opustil Pan

velevyslanec nedostal totiž po g

měsíců ani jediného piastru služ

ného a když nátlak věřitelů svých

déle jíž vydrŽeti nemohl tu do

Cařihradu odejel aby si tam sluZ

né vymohl — Nástupcem jeho
in tniavadní vvslanec v

Srbsku Teflik paša

Z Cařihradu oznamováno ve

čtvrtek Že prý několik povstale- -

ekveh čet řeckých jež mezi Dika

lou a Dominikem na území turecké

vtrhly bylo od vojska tureckého

na hlavu poraženo při čemž mimo

značného počtu zajatých 150 rif!

a na 150000 patron ukořistěno

Z evropského viehodu nepřestává

jí dosud docházeti zprávy pobuřu

jící tak že není vyloučena mož

nost Že záhy opětně nová válka

tam vvDuknc Mír mezi Řeckem
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Poprvé únavní wriodí
rakmitké hUtori- - ohroíny jiou
legální vaky ktné pojí Rakou-k- o

Uhry Koncem mcnfc pro
ínce končí smlouva mezi oběma

polovicemi íííe V uherské ně

movrí pííjat byl návrh díe které-

ho dosavadní mlouva vyrovnáva-

cí prodlužuje ae na dobu jednoho
roku Jestli německá oponicc sc

trvá na avém stanovisku a nedo-

pustí přiíí tí vyrovnávací předlohy
v postanet ké sněmovně sáhnuto
bude k jednoduchému násilnému
vlak prostředku dle kterého císař

na základě článku XIV rakouské

ústavy iednati může na vlastní

zodpovědnost v jnjenu Rakouska

bez parlament!! Nové nibezptří
vlak vzrostá v prohlášení Frant

Koluta dle kterého strana jt ho

pustí se v boj na život a na smrt

proti každému vyrovnáni mezi

uherským parlamentem a rakou

skou vládou jednající bez svého

parlamentu Košutovt bude velmi

snadno učinit s prozatimním vy

rovnáním v Budapešti to co Činí

v ohledu tom Nřmci ve Vídni Za

tím praví se že Frant Joseíovi
slíbili pomoc jeho sousede Kusko

a Německo v případě že by došlo
k nej horšímu v říši jeho Oba

mladí monarchové rozhodnuti prý

jsou záležitosti císařské zftstaviti

co možná na nejvyŠším stupni dů-

stojnosti a neodvislosti Pozoru-

jí že vše to co ublížiti může cí-

saři jednomu poškoditi maže í

druhého

Z Vidní docházející zprávy na-

svědčují čím dále tím jasněji že

vládě bude velice těžko nějaké
z panujícího na říšské ra-

dě chaosu naleznout! "Pryč s

Badenim!" zdá se již býti heslenf

všeobecným a pád jeho zdá se bý-- tt

neodvratným a to prý bez ohle-

du na to jakého výsledku pří-

tomný zápas mezi Čechy a Němci

míti bude Jeden z dopisovatelů
londýnských psal o poměrech pa-

nujících v úterý násldovníNikdo
nemůže předzvídati jak se to
skončí Vyhrajou-l- i Němci dojde
v Čechách ku krveprolití a budou-l- í

češi vytrvalými tu budou muset

Němčí bojovati těmi nejostřejšími
zbraněmi aby uhájili práva svá a

dualismus říše Vlastní nebezpe-

čí však vězí ve vmíšování se do

zápasu onoho Němců zahraničních

Již nyní nalézá se v radě říšské

malá skupina kteráž veřejně pro-

hlašuje se pro Prusko a kteráž přeje
si aby bývalé německé provincie

jako Čechy opětně Hohenzolle-rfl- m

předány byly"
Meii Rakouskem a Turecktm po-

vstalo koncem týdne ve stycích

diplomatických značné napjetí a

to následkem surového zacházení

us zástupcem rakouského Lloydu

pne nem lirazzafoli v Messině na

pobřeží Malé Asie Týž byl totiž
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hodlá prý se vzdáti jak ve středu
z Londýna oznámeno úřadu mi-

nistra zahraničních záležitostí a

hodlá na dále pouze jen úřad pre-

miéra si ponechati Jakožto ná-

stupce jeho v ministerstvu zahra-

ničních záležitostí naznačován jest
lord Lansdowne dosavadní sekre-

tář války

Císař nřmecký navštívil počát-

kem týdne ony kraje v pruském
Slezsku jež před časem povodně-

mi a krupobitím navštíveny byly a

spousty jež tam spatřil působily
naň tak Že přislíbil hojnou pod-

poru státní Hlavně regulaci to-

ku řek věnována prý bude zemí

náležitá pozornost
Vláda frantouiská odmítla zavě-

sti nové vyšetřování ve známém

případu dělostřeleckého kapitána

Dreyfusa kterýž pro vlastizrádu
k degiadaci a k doživotnímu

odsouzen byl a sice uči-

něno odmítnutí ono proto an prý
žádné nové svědectví kteréž by

v jeho prospěch bylo minister-

stvu předloženo nebylo

Ruským vyslanectvem v Cařihradt

podána byla v sobotu portě důle-

žitá nota kteráž vážného vlivu na

další vývin věcí na východě míti

může Oznámeno totiž portě Že

pakliže zanáší se v skutku myšlén-

kou na použití válečné náhradyjež
Turecku Řeckem vyplacena býtí
má na zvelebení a sesílení váleč-

ného loďstva svého Rusko pova-

žuje za povinost svou ji připome-nou- ti

že doposud mu zbytek vá-

lečné náhrady z poslední války


